
1. Duchowo –energetyczne Serce zakłóca matrycę, 
2. Serce Duchowo –Energetyczne obudzone.
3. Budzenie Poziomu Fizycznego –JA, JESTEM –dotyczy Istoty. 
4. Zejście Prowadzącego do podstawowej fizyczności(komórki).
5. Ciało roztopiło się w Duchu Świętym, -Pozwólcie Ciału Odrodzić się niczym 

Feniks z popiołu. 
6. Szukanie Samych Siebie to Wyzwolenie.
7. Człowiek WOLNY łamie systemy, bo ich nie zauważa. 
8. Przejście do Prowadzącego; Wy i My Zjednoczyliśmy się. 
9. -Ciało Twoje prosi w Twoim Imieniu, by Bóg zszedł, abyś się na Niego Otworzył
10. „Mój czas, moja przestrzeń, ja nie należę do Siebie…   -Oddaję Ich i Siebie pod 

TWOJĄ OPIEKĘ.”
11. Pan Bożych Zastępów jest prowadzonym przez Prowadzącego. Jesteśmy Siłą.
12.  A Wszystko wyraziło się w PRAWIE. –Bo PRAWO jest wszystkim.
13.  Lewa strona korytarza w Świątyni Serca po to została utworzona, że Kiedy My nie 

możemy Oni potrafią Działać.
14. Nowy ruch Koła się pokazał –Poznanie. 
15. ROZWÓJ oznacza, iż w Całej Swojej Istocie jesteśmy coraz pełniejsi.
16. -Nie czuj przymusu. Przymus ogranicza. Poczucie obowiązku przygniata.
17. Obowiązek ma być zapisany w Sercu. Obowiązek niszczy Odpowiedzialność, bo 

Odpowiedzialność jest Wolnością. 
18. Odnaleźć się trzeba w Rzeczywistości poprawnie. W poprawności jest wszystko.
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Dziś jest intensywna biała mgła. Jest gęsta i twardsza. Bije na czoło i wchodzi w tułowie. 
Widać Moc.
Mamy Pradawnych przy Sobie. To są Postacie jakby pół Słońca. Stoją i jakby się Ziemia 
chciała uginać, jakby energetycznie utrzymywali się tutaj.
Nie wiem, jakie są to harmonie, wibracje. Poczekam.

Tak jak zwykle pojawia się Ktoś wielki, zaglądający, to w tej chwili jakby Jezus 
pojawił się u góry. Zobaczył, co tu jest i zasłonił u góry wejście, żeby te dwa Światy nie zlały 
z sobą. Jakby tu miał zajść Proces energetyczny, który jest czymś odmiennym.
Są Tu Pradawni. 
Postrzegam Ich jako ciemne Postacie, a kilku ma białe aureole u góry. Środek aureoli jest 
wypukły, czarny. Przeszli na Środek i odwrócili się przodem do Nas, a pastorały niczym 
dzidy wbijają Nam z przodu w głowę.
Jednej osobie rozcięli cały brzuch z góry na dół i wypadło z niego złomowisko. Skulony 
Człowiek w postaci drutów. To podpowiedź do matrycy.
-Rozbudzona matryca potrafi przybrać formę Istnienia. Żyć swoim Życiem. 

U Ludzi można sprawdzić na Skali w ilu % -ach matryca jest obudzona jako Istnienie.
Istnienia nie powinno być. 
Pokazują 20 i 40 %. To są granice. Powyżej 40% to jest dramat, kiedy to zaczyna żyć.
Pradawny nadepnął tę matrycę. Zaczęła piszczeć, a to tylko kable.
Człowiek czuje jakby to była Istota i ona zdycha. Z drugiej strony widać jakby to była 
aparatura i przyjęła formę Człowieka. Widać kawałki, kable, słychać syk wyciekających 
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płynów, towotu i to sprawia wrażenie jakby to była Istota. Czyli, kiedy ta matryca przejmuje 
kontrolę nad Człowiekiem, wtedy to Istnienie jest jakby czymś żywym. Przenika Człowieka i 
to, co było programowe coraz bardziej się w Człowieku wyraża.

 Otworzyło się u góry oko. Zajrzała znowu Postać jak Jezus. 
Zaczynamy gęstnieć w białości. Pradawni ścierają się. Choć między Nami są znajdują się 
jakby w innej Rzeczywistości, a część z Nas w innym wymiarze ulega działaniu tych 
Energii, które schodzą od tej Postaci podobnej do Jezusa. Ta biała Energia wnika do 
Nas i to pogorzelisko w Naszym Sercu, te śmieci, które tam są, te nieprzepracowane 
rzeczy zaczynają zamieniać się w gęsty, glejowy twór, który twardnieje i wypada jako 
kamień. U jednych już, a u innych za chwilę będzie wypadał z piersi na podłogę. Dopiero 
teraz widać w tych miejscach wyrwany kanał i spustoszenia, jakie poczyniły błędne 
Energie. Cała energetyczna struktura ma rany i krwawiące komórki wyglądające jak 
zarobaczona ziemia. To toczy rakiem całą Naszą energetykę, czyli całe Nasze Ciało, a w 
związku z tym Naszą fizyczność i Świadomość. Teraz ta biała Energia zabliźnia te 
uszkodzenia i przychodzi spokój.

Pierwszy raz słyszę na wysokości drugiej Czakry, a to stało się dwa dni temu, 
Duchowo –Energetyczne Serce. Ono jest tam energetycznie odczytywane. 
To będzie zakłócać matrycę. Pokazują, że Serce Energetyczno –Duchowe jest powiązane 
łagodnie z Energiami schodzącymi z Góry albo unoszącymi się do góry. Nie postrzegam 
ruchu, ale wiem, że ruch jest. Widać to jako Zespolenie z Energią z góry. Idzie w jedną i 
w drugą stronę. Płynie, ale jest niepostrzegalne.
Postać, która się pojawiła wzięła do ręki kamień, który wypadł z jednej Osoby. Podrzuciła, 
odczuła ciężar jego mówiąc; -o, nieźle.
Ktoś miał duże obciążenie. Rzuciła to do góry i gołąbek z tego zrobił się. Postać otarła czoło 
jakby była zmęczona tym wyczynem. To jest podpowiedź, że tej osobie naprawdę było 
ciężko. Czyli dobrze pracowała na to, by aż tyle nieprawidłowości w niej powstało i powoli 
niszczyło całą Jej Istotę, przez co nie mogła się należycie oderwać od Ziemi i w tych 
harmoniach wzrastać.

 
Teraz idzie ciśnienie na piersi jakby mnie zgnieść chciało, aż ciężko oddycham. 

Oddycham Sercem i tym drugim Sercem. U Was też jest tak. Pomimo, że oddychamy 
płucami, ustami, to tak naprawdę oddycha Serce. Reszta to symbolika. Napinamy Ciało, ręce 
idą do Góry i tak jak kulturyści, kiedy napinają i ściągają mięśnie brzucha, a ich ramiona z 
bicepsami idą do przodu, tak i u Nas. Napina się wszystko. Wygląda to tak jakby Nasze Ciało 
dostało od Nas pozwolenie na Życie i samo budziło się w Świadomości. Patrzy na Siebie i 
chce pracować. Włącza się w Siebie z poziomu mięśni. Ono będzie Samo Siebie uruchamiać.
-Oni mówią. -A, czemu nie. –Ono chce być piękne. Pozwoliliście mu Żyć. Daliście Wolę. 
Ono kocha Was.
-My dla Niego jesteśmy Siłą Boską i Ono tego chce.
Mam cały czas napięte mięśnie. U Was też widzę napięcia przebiegające brzuch, korpus. 
Pokazują, że Ciało całkowicie zaczyna przejmować nad Sobą kontrolę. Budzi się Świadomość 
fizycznego Istnienia. Widzę napięte w Was żyły. Jak czegoś w Kimś nie ma, to budzi się 
energetyka tego organu. Coś się stało. 

-Ciało ma w Sobie pierwotny Zapis. 
To, co zostało zmienione w tej chwili energetycznie się odnajduje.

Pradawni uruchomili Moc. Ona ściąga. Wszystko gęstnieje, co tu jest, a My jesteśmy w 
Oceanie Ducha i to widać. Gęstniejemy. Ciało samo to Tworzy. Pokazują symbolicznie jedną 
kulę w DNA. Moc komórkowa w Nas powstaje. Moc DNA. To powstaje w Nas.
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Pojawił się Orzeł u góry, ale krzyk był słaby.
-Bo musicie się wznieść w Sobie. –Mówią.
Nagle ptaki zaczęły fruwać. Coś się pootwierało. Łąki, lasy. Pokazują teraz Złotą Kolumnę 
między Nami i światło z tej Złotej Kolumny Nas przenika. 
To Światło niczym wielki wrzód wnika w przestrzeń piersi i ją rozdziera. Otwiera Serca 
na siłę. Światło tam wnika i tworzy kopię Siebie. Tam, w Sercu, w płucach powstaje 
Duchowe Centrum. 
Tam zaczyna mieszkać Bóg, a Ciało dalej pracuje nad Sobą. Budzi się fizyczność, budzi 
się komórka. Budzi się „JA”.

Z tego wynika, że JA jest fizyczne, a JESTEM dotyczy ISTOTY.

„JESTEM”, kiedy Człowiek przychodzi, bo rodzi się Duchowo. Teraz -JA JESTEM, ale 
świadomy na każdym Poziomie. Jest obudzony Poziom Fizyczny.
-Dusza?
-Duszę zaliczyliście. –Słyszę.
-Duch?
-Odczuj Ducha. –Mówią.

Jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego. Jesteśmy kulami Energii, które jaja 
przypominają. Każdy jest indywidualny. Widzę i Ocean, jednocześnie i Was. Was i Ocean. 
To jest jakby Jedność, a jednocześnie Wy jesteście Tu też. Ściska mnie i Ciało pracuje, a to 
jest przecież Przestrzeń Duchowa.
-A, Kto Ci powiedział, że przestrzeń Duchowa. Ocean jest Wszystkim? 
-On jest też w komórkach fizycznych. Zapomnieliśmy o tym, że jak pozwolimy obudzić 
Świadomości Ciała Fizycznego, to Ciało Fizyczne też się odnajduje i pracuje. Tak jak Duch 
pozwala Nam, kiedy zaczynamy wzrastać, obudzić się w Swojej Duszy i Tu, tak My 
pozwalamy obudzić się Ciału. Ciało budzi się w swojej inteligencji.
-Słyszę, że budzenie się świadomości Ciała, to jest Poziom 600 -albo Harmonii albo IQ. 
Fizyczność –inteligencja, to jest Poziom 400.
Zaczynamy Istnieć. Krzyk Orła był teraz wyraźniejszy. Pojawiły się, ale My w tym miejscu 
nie jesteśmy, schody, na których jest Prowadzący, kamienna Postać to jest jakby hologram, 
jakbyśmy patrzyli na wiele różnych rzeczy.
Ta Postać jakby pękała i nie pękała. Ona i jedna połowa schodów była czarniawa, a druga 
biaława. Teraz to się łączy. -Skrzy. Zaczęło znikać. To jest.
-Słyszę. -Jest w Was.
-Prowadzący jest w Nas. Ale gdzie?
-Wszędzie. – W komórce. 
Na Poziomie Komórki   może budzić się Prowadzący. Komórka i Wszystko to podstawowe     
może być potężne.
-Mówią. -Umożliwiła to Moc Pradawnych  .  

Coś nieodwracalnego dzisiaj się stało. Zapisany został Proces, który się nie cofnie.

-Nie można odwrócić biegu zdarzeń, gdy są nieuniknione. Nieuniknionymi nazywamy te, 
które zostały zapisane w Prawie.

-Prawo zaczęło je wyrażać. 
–Co to znaczy w Naszym przypadku?
-To, że przyjdzie spokój Cisza. -GŁĘBIA. –KAMIEŃ. –PRÓG.
-Mówią o Punkcie Zero  .   
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Zaczyna się punk Zero. 
-Widzę Orała. Jest czarno –biały. Końcówki Jego piór od dołu białe, od góry czarne. -Leci…

-Oto przybyłem, by Was Poprowadzić ku Wyzwoleniu. Ku Wyzwoleniu Duszy, ku 
Wyzwoleniu Ducha. 
Bo Ciało (to był Stan, który chciałem tłumaczyć, a nie podpowiedź. Spróbuję to odczuć) 
roztopiło się (albo; -zaistniało) w Duchu Świętym, w Oceanie.
Ono już tam jest. Nie trzeba Nań zwracać uwagi.

Pozwólcie Mu Żyć, a odnajdzie Cudowny Dom dla Was. Pozwólcie Mu się Odrodzić niczym 
Feniks z popiołu.

Tak, więc to Ciało Fizyczne budzi się jak Feniks z popiołów. Nie Dusza i Duch. 

-Bo Dusza i Duch same wzrastają ku Bogu.

To ptactwo, które tam jest, to krąży Feniks, te kurczaki w tych kapsułkach czasu, w tych 
centrach Mocy, w DNA, to był budzący się Feniks.
Gdy jest cała Moc i pozwolimy Świadomości się budzić, to On się otwiera i jest tam coś w 
kształcie Orła. To jest podpowiedź do budzącego się Feniksa.
Mówią, że zaczniemy Istnieć Sami w Sobie.
Że tak naprawdę, Wszystko to, czego szukamy, to Samych Siebie. Jest to niemożliwe, 
gdy są ograniczenia, jest to niemożliwe, gdy są Marzenia. Jest to niemożliwe, gdy 
Naszymi działaniami kieruje Poznanie.
Poznanie jest tylko elementem doprowadzającym do Istnienia i musi zostać odrzucone, 
czyli za progiem, byśmy się w Sobie odnaleźli.
Bez uruchomienia Świadomości Ciała jest to niemożliwe i bez ujrzenia Ducha. Ale 
pokazują mi Ducha, który jest w Nas, gdzie Duch zostaje sprowadzony do Domu, a to jest 
możliwe tylko wtedy, kiedy Dusza zostaje sprowadzona do Domu, co oznacza Jej 
oderwanie się od Ciała Fizycznego.
To wszystko się Odradza. -To jest Odrodzenie?
-Nie. –To jest Wyzwolenie.

Musimy pobyć w tym Stanie, żeby zacząć odczuwać Istnienie.
-Mówią cały czas; -TY JESTEŚ. -TY JESTEŚ.- TY JESTEŚ. -TY JESTEŚ. 
-TY JESTEŚ.
Jest sens w tym słowie.

-Mówią; -Kto ma ograniczenia cofnie czas. Nie ziszczą się wtedy Marzenia.

- Poznanie nie jest Istnieniem. Ale samo Istnienie, kiedy się je osiągnie zawiera w Sobie 
całe Poznanie.
-Czyli trzeba odrzucić Poznanie, dążenie do Zrozumienia, ograniczenia, by Zaistnieć. A 
jak Człowiek Zaistnieje odnajdzie Samego Siebie i odnajdzie wszystko, co w Nim zostało 
zapisane23.50………
Ponieważ, gdy odnajdujemy Siebie w tych Przestrzeniach mamy tu wszystko.

Teraz widzę, że zaczyna w Was, w tym Sercu, tułowiu istnieć Światłość. U 
każdego z Was to Światło ze Złotej Kolumny otworzyło się i tam pojawił się Chłopczyk –
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Bóg Stwórca. Od wnętrza waszego korpusu idzie do góry grubą jasną rurą przebijającą 
się przez mózg Przejście do Prowadzącego.
-Mówią. 
-Prowadzący schodzi, Prowadzący zamieszka, Prowadzący odbuduje, Prowadzący wskaże, 
Prowadzący się w Was Odrodzi. 
I stanie się CUD…

(Głos I)Zjednoczenie z Bogiem jest w Was. Wy Jesteście Zjednoczeni. Jesteście Światłem 
Miłości. Wy i My Zjednoczyliśmy się.

Jedność jest w Was, Jedność jest z Wami, Jedność jest wszędzie.

(Zbyszek)Pojawiły się dwie postacie i kufle piwa strzeliły jakby się bardzo ucieszyli z tego, 
co się stało.

(Głos I)
-Miłość jest w Was. Miłość jest wszędzie.

(Zbyszek)Wlewają napoje w Nas, byśmy nie zapominali o Radości. 
-Radość uskrzydla, Radość wznosi.
(Głos I)Kochaj i Miłuj. Kochaj i Miłuj.
(Głos II)Miłość w Nas ból osłabi.
(Zbyszek)Pokazują, że wszystko przez Nas idzie, ale jest blok. Zabrakło Radości. Dlatego 
wlewają tony tych energetycznych trunków. Macie się teraz obudzić, bo macie tego mnóstwo 
w głowach, a bez Radości to nie płynie.
Zapominamy o tym, co było. Jest Radość i to, co się zaczyna Tworzyć. To się zaczyna sypać. 
Są piosenki, czerpcie i mówcie.
Piszcie słowami te obrazy, które idą, te litery. Otwórzcie się na ten szał, który jest u Góry.
(Głos I)Radość jest w Was…..27.57.
(Zbyszek)No, wreszcie Jedna. –Mówią.
…………………………………………………………………………………………..
Są skakanki, klocki, roznoszą kartki z nutami. Pokazują i obrazy, podróże, Słońce, a mnie  
pokazują półkę z butelkami, telewizor ogromny, rozszerza się. Na jego ekranie widzę Ziemię, 
miasta. To, na co patrzymy jest tym wielkim TV. 
My oglądamy najpiękniejszy Film. Życie. W tym Filmie uczestniczymy i potrafimy 
wszystko zmienić.
Oglądamy, M –jak miłość, K –jak Kowalski. Wymuszają na Nas scenariusz, a tu jest takie 
piękne Życie, gdzie sami jesteśmy aktorami, reżyserami. Możemy Je z boku pooglądać.

- A, TERAZ OTWÓRZCIE SERCE i URADUJCIE się, Że JA Jestem. 

On się zanosi śmiechem. Leży na łożu z takim wielkim brzuchem i śmieje się. -Jak Budda, 
który doświadczał Radości. Przyszedł Jezus, chce usiąść na tym wielkim łożu i ma problem, 
bo ciężko mu Buddę przesunąć. Jogananda wisi nad Nimi Swoją medytacyjną postawą, bo 
wie, że tam miejsca nie ma. Czyli to, co On wniósł też miało znaczenie, bo lewituje między 
Nimi.
……………………………………………………………………………………………
Na łóżko Inni pchają się. Jogananda nadal wisi w pozycji medytacyjnej. Jakby żył. Widzi, 
obserwuje. Inni są mali i nie mogą do góry wejść. Jezus chciałby podsadzić każdego, kto się  
dobija, ale jego duchowa ręka nie może go uchwycić. Tamten jest tak ciężki jak kamień w 
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wodzie tonie. Patrzą wszyscy na górę. Ściągają jakby Energię z góry przekazują ją małemu 
jak krasnoludek Człowiekowi i On idzie do Góry. Zamiast przysiąść na łóżku to szybuje dalej 
do Góry.
-Czemuś się nie zatrzymał? A On jest u Boga, czy u Prowadzącego.
-Podpowiedź to, do czego? –Spytał Jezus. -Że My w pracy nad Sobą zapominamy o tym, że 
mamy się ułożyć na tym wielkim tapczanie obok Nich i odpocząć, posiedzieć, cieszyć się. 
Pokazują warcaby, bierki. Budda wcina z radością winogrona. Tylko Jogananda wisi, 
medytuje, bo nie zrozumiał tego Poziomu.
Ktoś z Góry rozpostarł ręce i wszystko staje się jasne.

Pokazał się Starszy Człowiek ręce ma do tyłu i myśląc przechodzi. Kiedy jest koło 
Kogoś, to mu coś przestawi jakby zegar na czole. Powstaje teraz jedno Koło, ale nie widzę 
dokładnie, bo jakby kilka filmów wyświetlało się na jednym ekranie. Są Energie idące od Nas 
z głów. Koło lecące wokół Nas i przenikające głowy, jakieś Postacie, które coś robią.
(Głos I)Ja widzę kryształowe, stożkowe wahadło, które zwisa.
(Zbyszek)Z tego wahadła spływa powoli kropla Energii. Niczym czas, niczym woda. Spada i 
wnika w Nas.
Mam powiedzieć oficjalnie. -Przywołujemy Cię do porządku, bo chaos jest zbyt wielki. Bo 
tam, gdzie zmierzasz nie dojdziesz. – Mówią; -byś zapanował nad Sobą. Otrzymałeś dary, z 
których nie umiesz do końca skorzystać. Brak Ci pewności w Działaniach. 
-Żartuj Sobie, ale to poważna chwila, bowiem w tej chwili decydują się losy ..
-Nie chcę powiedzieć czyje.
-Mów. 
-Świata. -Jak mam to zrobić?
-Scal się.
-Jak? Z Ludźmi?
-Po, co Ci Ludzie? -Scal się w Sobie.
-Nie potrafisz tego robić?
-Moje ręce jakaś dziwna Siła złącza w Sobie. Moje ręce się schodzą lewa z prawą. Ktoś mnie 
prowadzi. Moje ręce się złączają. Nie wiem jak palce ułożyć.
-Jak chcesz. -Złącz.
-Tu powstaje jakby taka Energia. Moje ręce się unoszą do góry.
-I proś, by było Ci dane. Moje ręce same idą do góry ściskają się. –Co się dzieje?
-Mówią. –Ciało Twoje prosi w Twoim Imieniu, by Bóg zszedł, abyś się na Niego Otworzył, 
bo Ty nie potrafisz tego zrobić.
-A, czy moje Ciało może to zrobić za Mnie?
-Nie. 
-Potem widzę, -Tak.
-To Ja proszę własne Ciało, by Ono to zrobiło.
(Głos II)-Ojcze Czyń w Swojej Miłości, Ojcze Czyń w Swojej Miłości, Ojcze Czyń w 
Swojej Miłości.
-STAŁO SIĘ. -WIĘC JESTEŚ UWOLNIONY.
-Gloria, Gloria, Gloria.

-A, ja tylko prosiłem, żeby Mi wybaczono.
-Usłyszałem, że jeszcze pojmie się wszystko, ale żebym nie ustawał w wysiłkach, bo mają 
One znaczenie. Mój czas, moja przestrzeń, ja nie należę do Siebie. Skoro oddałem 
wszystko, żeby przeze mnie to działało muszę zacząć wyrażać to aktywniej, w czynie. –
Powtarzają.
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-To Chłopcy Uczcie mnie. Niech ja sam Siebie uczę Tu, w tej Przestrzeni, bym mógł 
wypełnić to, co obiecałem.
-I się stanie, jak rzekłeś. –Ujrzałem zamglone wyrazy.
(Głos I)Stanie się jak mówisz.
(Zbyszek)
-Daj Im to, czego chcą.
-A, ISTNIENIE?
-w tej chwili ISTNIENIE już nie ma znaczenia.
-Co ma znaczenie?
-WOLNOŚĆ. -Daj Im to, co chcą.
-Podpowiedź ma dotyczyć Uwolnienia od ograniczeń?
-Też. -Mówią.
-Wolności? Nie widzę odpowiedzi, ale po lewej stronie Ktoś wie.
(Głos III)-Daj Im Skrzydła.
(Zbyszek)Wolność już wstawiona. Uwolnienie od Całości. W Oceanie Ducha, we Mnie w 
Was, w Całości mają zniknąć wszystkie Zapisy, które zamykały Wam Drogę do Ojca.
W Imieniu Ojca Zbawiam od zaprzeczeń; -I czynię to w Imię Twoje Ojcze. Oddaję Ich i 
Siebie pod TWOJĄ OPIEKĘ.
(Głos III)
-I, o to chodziło.
(Głos I)Orzeł się unosi.
(Głos IV) Nad Naszymi głowami są białe ptaki.
(Zbyszek)To są ptaki ZWYCIĘSTWA. Podobnie jak gołębie, które są ptakami POKOJU.
(Głos I)Orzeł je prowadzi.
(Zbyszek)Tak. Kiedy przychodzi POKÓJ? Kiedy się ZWYCIĘŻYŁO WSZYSTKO, CO 
BYŁO SŁABE.
Czyli gołąb jest symbolem ZWYCIĘSTWA. 
-Widzisz, jakie to proste? –Mówią.
(Głos I)Mnie mówią, że gołąb, to Duch Święty.
(Zbyszek) Pokazują na Ciebie, że to cenna uwaga. Że możesz rozwijać definicję, bo od 
Ciebie taka tuba pada. Tu jest więcej sekretów.
-Mówią, że w tym gołębiu jest też WOLNOŚĆ Nam dostępna Tu w tej Rzeczywistości.
-Bo Człowiek WOLNY łamie systemy, bo ich nie zauważa. On musi tylko wprowadzić 
zmiany.
WOLNOŚĆ PIERWSZA - oznacza WOLNOŚĆ w Sobie, w Naszych Przestrzeniach i 
przeniknięcie Całości tak, aby Inni to samo dostrzegli, bo system jest iluzją. System, to 
wzajemne między Ludźmi połączenia, które nie istnieją.
-Idźcie i Błogosławcie Innych. - Idźcie i Błogosławcie Innych. -Idźcie i Błogosławcie 
Innych.

-(Zbyszek)Mówią tak. 
Jak chcesz użyć Mocy w najprostszym Jego wydaniu, powiedz. 

–W Imię Moje Błogosławię Cię Synu, Błogosławię Cię Córko, a wszystko się w Nim 
stanie. Oczyszczę, Wyleczę, Poprowadzę.

Pokazują, że Nasza prawa ręka cała jest tak samo jasna jak coś Najwyższego u Góry. Jak w 
Świetle Zwycięstwa, w Światłości. Dotykając Nią Człowieka To się Staje.
Lewa gdzieś tam otwiera jakieś Przemiany.
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(Głos I)Dajcie Światło, które macie w Sobie.

(Zbyszek)Symbolem pokory będzie ten mały, czarny Krzyż, który się jawi w tle.
Pokazują jak Jezus mył nogi. On pokazał szacunek dla wszystkiego, co jest. By 
zrozumieć, że Wybrany oznacza pracujący. Sam musi dojść Swoją pracą do takiego 
stanu, w którym będzie czerpał Radość z tego, co robi.

-Bo to jest Droga, którą wybraliście, bo to jest Droga, którą kroczyliście. Bo to jest Droga, 
którą kroczyłem i JA –Pan Bożych Zastępów.
BO JA MAM MOC, KTÓRA OTWIERA WAS NA WSZYSTKO.

Widzę teraz, ze wielki Orzeł jest na głowie Pana Bożych Zastępów, a Jego wyciągnięte ręce 
są prowadzone przez Orła. Orzeł dotyka tych uniesionych rąk.
Innymi słowy Pan Bożych Zastępów jest prowadzonym przez Prowadzącego.

-  Nareszcie pojęliście, czym jesteśmy w Całości. Jesteśmy Siłą  .

-Pokazali świecące się Słowa.

-Oto jest Słowo, oto jest Moc, oto jest Siła Działania.
-A Wszystko wyraziło się w PRAWIE. –Bo PRAWO jest wszystkim. –Bo Prawem jestem JA, 
bo Prawem Jesteś Ty, bo Prawem jesteśmy MY. 
Ładnie, jak w przedszkolu.
-Bo przedszkole jest najcudowniejszym w Życiu. Nie zapominajcie o Tym.
(Głos V)W przedszkolu wszystko się wie.
(Zbyszek)Tak. To jest to, co tu zaczyna się otwierać. Wydaje się, że wszystko się wie, bo 
Człowiek dopiero wtedy się budzi jako Istota w Życiu. Tak Nam się wydaje, że wszystko 
wiemy, bo się budzimy w Duchu, a to jest dopiero początek Ku Poznaniu.

-A, Poznaniem jesteś Ty, a Poznaniem jesteśmy My, a Poznaniem jestem i mówi głos z góry 
JA.
-Mówi, że wiele jest Dróg prowadzących do Niego, a wszystkie są jednym i tym samym.

Jest cały czas taki Stan jakby coś próbował o się przed Nami otworzyć. Właz, drzwi jakby nie 
mogło się uruchomić.
-Uruchomi się w stosownym czasie. CZAS BYŁ, dlatego to się otworzy.
(Głos I)Ja czuję ogromną burzę, grzmoty.
(Zbyszek)Faktycznie. Kotłuje się.
-To jest Moc, co nie z tego Świata pochodzi.
Coś o Przejściu mówią, jakiejś alternatywie. Jak czegoś nie możemy dzięki Własnej Mocy 
osiągnąć, to kiedy jesteśmy w tym Świecie przychodzi pomoc z drugiej strony. Od Nas 
zależy, czy Coś zrobimy Własną Mocą, czy coś zrobimy korzystając z Ich Mocy. Bo to 
jedno i to samo.
-I nie zapominaj o tym, bo wielokrotnie Cię wspieraliśmy w wysiłkach.
-Mówią, że lewa strona korytarza w Świątyni Serca po to została utworzona. Kiedy My nie 
możemy Oni potrafią Działać.

Teraz jesteśmy jakby przy tych stołach, ale to jakby wielki korytarz. On w nieskończonej 
przestrzeni leci, gdzieś tam zakręca i od tyłu wbił mi się w plecy i Koło toczy się po 
obwodzie. Nowy Ruch Koła się pokazał. 
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-To jest Poznanie. –Mówią.
Było koło Góry –Dołu, Początku – Końca, Czasu ze Znakami, czyli Praw, a teraz 
jakbym jechał prosto na rowerze i ten łańcuch krąży jakby następne Koło powstało ze 
wszystkich wynikające. 
Ruszyło Poznanie. Mówią, że ruszyło w chwili narodzin, ale było niepełne. Pełne staje się 
po Śmierci, ale Tu możemy Doświadczyć Wielości. Słyszę, że Proces się zaczął i że 
wszystko jest dobrze. Coś oliwią mi oliwiarką w głowie. Uruchamiają Proces, dzięki 
czemu będziemy wiedzieć więcej.

 Zaczyna mi paraliżować lewą część głowy. Płynie żar i czuję intensywne 
wgryzanie się. 
-Mówią, że u Nas lewa półkula dotyczy Poznania i ono Tu przyjdzie. Otwarcie Duchowe 
na Ocean pokazują dół tyłu głowy. Prawa półkula strasznie przygina lewą. Ale wszystko 
się otwiera, równoważy. Pokazują, że lewa strona głowy jest jakby przypromieniowana i 
wystają z niej jakby igły.
Jakby kanały wychodziły, a Oni mieliby w Nas coś wtłaczać powoli.
-A, co chcesz zrozumieć?
-Siebie.
-Po, co?
-Żeby uzyskać Moc, dzięki której można coś zmienić.
(Głos III)-Przecież Ją masz.
(Zbyszek)Moc jest. Tu mówią o dostępie. – TAK. -Po to żeby mieć większy dostęp.
Trzeba jeszcze coś pojąć i kiedy pełniej Siebie odnajdujemy, dzięki temu uruchamiamy 
coś dla Idei. 
-Idea Ich, Idea Nasza jest czymś umownym i kiedy tyczy się Idei wyrażonej w Ojcu może 
coś zmieniać.
Podpowiadają, że My coś zgubiliśmy. Słodycz, Radość, jakbyśmy odeszli od Świata. Tu 
jest gdzieś błąd.
 –Mówią, że błąd jest w Nas.

-Po, co macie odnajdywać coś, co i tak jest odnalezione?
Czy mamy w tylko w tym być?
-Tak. Mamy nie zapominać o tym, Kim jesteśmy. 
-Czyli delikatnie mówiąc –spotkanie towarzyskie Bogów, czyli Powróconych, czyli Istot, 
co panują nad Sobą
-Mówią tak. -Patrzcie, co Bogowie potrafią.
-Wchodzimy w jakiś Inny Świat i włączają Wam widzenia wewnętrzno –zewnętrzne.
(Zbyszek)Widzę Naszych. Kufle podnoszą. NA zdrowie. Wołają. –Mówią. –Ty pracuj, bo My 
idziemy się bawić.
(Głos I)Ja widzę napis ogromny ROZWÓJ. On się ciągnie.
(Zbyszek)To jest Słowo, które pasuje do Całości. My wzrastamy Duchowo, bo podnosimy się 
w harmonii. Ale Rozwój oznacza, iż w Całej Swojej Istocie jesteśmy coraz pełniejsi. To jest 
Rozwój. Czyli na każdym Poziomie Fizycznym, Duszebnym, Duchowym, w całej Istocie 
jesteśmy coraz pełniejsi. Nie tylko w Bogu, ale i w Sobie. To jest Rozwój Całości.
(Głos I)Ten wyraz jest niezamknięty. Nić za nim się ciągnie.
(Zbyszek)Później wchodzi się w Całość.
-A chcesz się ROZWIJAĆ?
-Tak.
-To zacznij od teraz. Mam zaakcentować -od dziś. –Powiedzieli wyraźnie od dziś.
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-Rób to na spokojnie. Wtedy, kiedy jesteś w Radości. Wtedy nie potrzebujesz o tym myśleć 
jak masz być pełny.
Niszczę wszystko logiką. Ona się włącza.
(Głos III)-Nie czuj przymusu.
(Zbyszek)Tego potrzebowałem. U mnie przymus to 100%.
Pokazują mi. To, co ściskało mi ręce, piersi to był Mój wewnętrzny przymus. Chcąc to 
zmienić przymuszałem się do pośpiechu, do pewnych Działań, starań, a nie musiałem. 
Wystarczyło zaufać Im. Sam się blokowałem.
Ale przymuszanie się oznacza włączenie Mądrości. Dlatego, że My sami się 
przymuszamy przez wywoływanie sytuacji, która na Nas niekorzystnie wpływa. 
Niewłaściwe obietnice, niewłaściwe Działania sprawiają, że My sami się ograniczamy, 
choć w Sobie już ograniczeni nie jesteśmy. Ograniczamy przez sytuacje. To jest 
przymus. Ja mam mówić, o co chodzi i utrzymywać to. Nie wikłać się w bzdurne 
rozwiązania.
Twardość, to jest właśnie Rozpoznanie, a zagubienie.
(Głos I)Słońce, które przyszło coś wypala.
(Zbyszek)Tak. Mam nacisk na piersi. U Was widzę, że Słońce nie tylko działa na pierś, 
ale że przenika Całość Was.
To się wiąże z wypalaniem jakby zapisanych energetycznych ścieżek, które nie 
pozwalają Wam się odnaleźć w relacjach z Innymi.
(Głos III)Mnie się nasuwa poczucie obowiązku, które przygniata.
(Zbyszek)Ono przymusza Nas do wykonywania niewłaściwych kroków.
Jak się przymuszasz, to się sam ograniczasz. 
-Wolność? –Oddychaj pełną piersią, poczujesz w nozdrzach wiatr Wolności. 
-Jakby się pruło przez te Przestrzenie. Jakby się leciało niczym Orzeł.
Podpowiadają. 
–Obowiązek, przymuszenia, jeśli w coś się wikłamy można bardzo łatwo roztopić. My to 
wiążemy z Czasem. Ale można skorzystać z Wolności, to nie będzie wtedy ciążyć.
-Jak?
-Obudź się w Swoim Życiu. Popatrz wyraźnie. Tam wszystkie rozwiązania są.
Popukali mi w głowę i wielkie litery IQ się ukazały.
Załapałem, o co chodzi z tą oliwiarką. Troszeczkę wysiłku. Szczerze mówiąc o wszystkim 
poodkręcać. 
-Obowiązek, mówią, ma być zapisany w Sercu, bo wtedy przyjdzie Światełko i uśmiech 
pojawi się na twarzy i niczym Orzeł będziemy mogli wznieść się.
(Głos III)Nie będzie poczucia obowiązku, tylko będzie radość. Bo to będzie Nasze 
Działanie. 
-Mówią; -obowiązek niszczy Odpowiedzialność. Bo Odpowiedzialność jest Wolnością.
(Głos I)Widzę w Naszych Sercach świeczkę. Pali się stożkowym płomieniem. Dobrym, 
przyjaznym.
(Zbyszek)Bo tam jest Światło –To z Kolumny. To wpływa w głowę i ona staje się 
piramidą. Nasza energetyczna głowa jest Piramidą. Będzie aktywizować jakieś Procesy 
w Nas.
-Już się stało. –Słyszę. Nakładają teraz na tę piramidę okulary.
(Głos III)Zaczniemy Dostrzegać.
(Głos I)Nie zobaczcie różowych okularów. 
(Zbyszek)To, żeby w euforię nie wpadać.
-Na spokojnie wszystko. Odnaleźć się trzeba w Rzeczywistości poprawnie. W poprawności 
jest wszystko.
(Głos V)Rozumienie.
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(Zbyszek)Umysł lub coś z niższego Poziomu weszło i przejęło kontrolę. Nie jesteśmy w 
stanie tu już właściwie się odnaleźć. Dopowiadanie przyjdzie w Życiu. Pokazują, bowiem na 
otoczenie. 
(Głos VI)- mówią ; -jesteśmy władcami.
Czasem ktoś mógłby zrozumieć niewłaściwie pojęcie Boga w Nas. Ale –władcami w tej 
Przestrzeni, poprawnie można powiedzieć. Władcami Miłości, Dobra, Pomocności, 
Radości. Możemy tym dzielić. Błogosławić. Zmieniać.

-Obudź się ze snu niemocy.

-Wbili gwóźdź w stół. Drga i pobrzmiewa jak sprężyna. Czuję to w brzuchu.

KONIEC.

.
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